
We werken aan een 
klimaatbestendige 
stad en platteland.

We maken een omslag 
van correctief naar  
preventief onderhoud 
van onze zuiveringen en 
gemalen.

We bieden een wenkend 
perspectief in landelijke 
en stedelijke gebieden 
die kampen met bodem
daling.

We zetten het  
belang van water  
op de kaart.  
Waterbewustzijn is  
onmisbaar in deze 
complexe delta.
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Met nieuwe  
technieken werken 
we toe naar  
energieneutraliteit.

We verbeteren de 
schuldenpositie voor 
onze kinderen en 
kleinkinderen.

We baggeren overig  
water en geven zo  
doorstroming en water
kwaliteit een impuls.

We bevorderen 
ondernemerschap 
en publiekprivate 
samenwerking.

KRW en biodiversiteit 
vertalen we in  
concrete maatregelen
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Goed waterbeheer is van levensbelang – Gebiedsgericht denken is de sleutel voor succesvolle samen werking – We hebben inwoners, bedrijven, mede overheden en kennisinstellingen nodig om onze leef omgeving klimaat bestendig in te richten – De digitale transformatie en technologische ontwikkelingen bieden kansen om dit slimmer te doen – We werken met mensen. Dat betekent dat we weten wie zij zijn. We zijn zichtbaar, betrokken en oplossend aanwezig – Waterzuivering is naast waterveiligheid voor ons topprioriteit – Er komen nieuwe maatschappelijke opgaven op Rijnland af om onze delta leefbaar te houden

We implementeren  
de Omgevingswet  
en maken het onze  
inwoners eenvoudiger.
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De verbindende kracht van water bij de inrichting 
van een veilig en toekomstbestendig Rijnland
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LEIDEN REGIO GROENE HART

BOLLENSTREEK

AMSTELLAND-MEERLANDEN

KENNEMERLAND

TAAKVELD GEBIED-ACCOUNTHOUDER
•	 Relatiebeheer
•	Uitvoer	Klimaatbestendige	stad	
•	Omgevingsvisies
•	 Strategische	samenwerkingsagenda’s	
•	 Greenports
•	Maatschappelijke	initiatieven

PORTEFEUILLE-
VERDELING

Leiden Regio: Leiden,	Leiderdorp,	 
Oegstgeest,	Zoeterwoude,	Zoetermeer,	
Leidschendam-Voorburg	 
Hart van Holland, Holland Rijnland, Groene 
Cirkels, etc.

Groene Hart:	Gouda,	Nieuwkoop,	 
Bodegraven-Reeuwijk,	Waddinxveen,	 
Alphen	a/d	Rijn,	Kaag	en	Braassem
Groene Hart, Gouwe Wiericke, Programma
tische aanpak Gouwe, Greenport Boskoop, etc. 

Amstelland- Meerlanden: Haarlemmer-
meer,	Aalsmeer,	Amstelveen	(Amsterdam)	

AmstellandMeerlanden (MRA), Schiphol, 
Greenport Aalsmeer, etc.

Kennemerland: Haarlem,	Zandvoort,	 
Velsen,	Bloemendaal,	Heemstede
ZuidKennemerland (MRA), Provinciale 
overleg kust, Cluster waterketen  
ZuidKennemerland, etc.

Bollenstreek: Katwijk,	 
Noordwijk,	Hillegom-Teylingen-	Lisse,	 
Wassenaar-Voorschoten
GOM Bollenstreek, RO platform Bollenstreek, 
Nationaal Park Hollands Duin, etc.

REGIO’S
•	 	Bestuurlijke	coördinatie
•	 	Calamiteitenzorg	en	 
water	akkoorden

•	 	Communicatie,	waaronder	 
vrijwilligersbeleid,	water-
bewustzijn	en	educatie

•	 Bestuur
•	 Handhaving
•	 	Coördinerend	portefeuille	houder	
WBP6

•	 Internationaal	
•	 	Roerend	erfgoed	en	 
Gemeenlandshuis	Breestraat,	
Spaarndam	en	Hoofddorp

Overleggen en  
samenwerkingsverbanden:
•	 	Lid	Commissie	Internationaal,	 
Unie	van	Waterschappen

•	 	Provincies	Noord-Holland	 
en	Zuid-Holland

Rogier van der Sande
(Plaatsvervanger portefeuille: 
Bas Knapp) 

•	 	Gebiedsaccount:	Kennemerland	
•	 	Waterketen,	waaronder	 
afvalwaterzuivering,	asset-
management	waterketen	

•	 	Samenwerking	afvalwaterketen	
•	 	Haarlem	Waarderpolder	
•	 	PACAS
•	 	Sanitatie	Valkenhorst	
•	 	Organisatie	zuiveringsbeheer	
•	 	Waterveiligheid,	waaronder	 
primaire	keringen,	kustbeleid,	 
regionale	keringen,	overige	 
keringen,	legger	waterkeringen,	 
muskusrattenbeheer	

•	 	Digitaal	loket	Omgevingswet	
•	 	Vergunningverlening	
•	 	Personeel	en	organisatie	

•	 	Beleid	Klimaatbestendige	stad	
(gedeelde	portefeuille	Kastelein)	

•  1e loco-dijkgraaf	
Overleggen en  
samen werkingsverbanden
•	 	Lid	Commissie	Waterkeringen,	 
Unie	van	Waterschappen	

•	 	Lid	Commissie	Waterketen	en	 
Emissies,	Unie	van	Waterschappen	
(gedeeld	met	Von	Faber)	

•	 	Zuid-Kennemerland	(MRA)	Provin-
ciale	overleggen	kust	en	Kustpact	

•	 	Adviescommissie	Arbeidsvoor-
waarden	en	Werkgeverschap

•	 	Lid	Ledenvergadering	 
Unie	van	Waterschappen

•  NOVEX-Noordzeekanaalgebied

Bas Knapp
(Plaatsvervanger portefeuille: 
Rogier van der Sande)

•	 	Voldoende	Water,	waaronder	
watergebiedsplannen,	 
peil	besluiten,	poldergemalen	

	 	Deel	gebied:	Watergebieds-
plannen	Midden	en	Zuid

•	 	Boezemgemalen,	piekbergingen,	
poldergemalen,	onderwater-
drainage,	assetmanagement	 
watersysteem

•	 	Schoon	Water,	waaronder	 
implementatie	KRW,	ecologisch	
beheer.	Deel	gebied:	Water-
gebiedsplannen	Midden	en	Zuid

•	 	Legger	oppervlaktewateren

•	 	Baggerbeleid	Rijnlands	water
•	 	Beleid	waterpeilen	en	bodemdaling	
•  2e	loco-dijkgraaf

Overleggen en  
samenwerkings verbanden:
•	 	Account	natuur-	en	milieu-
organisaties

•	 	Lid	Commissie	Watersystemen,	 
Unie	van	Waterschappen

Jan de Vries
(Plaatsvervanger portefeuille: 
Waldo von Faber)

•	 	Gebiedsaccount:	Leiden	regio
•		Gebiedsaccount	Groene	Hart:	deel			
	 Holland	Rijnland	
•	 	Energietransitie	
•	 	Slibbeleid	en	-uitvoering	
•	 	Circulaire	economie	
•	 	Inkoop	en	aanbesteden	
•	 	Facilitair	en	huisvesting	
•	 	Dienstverlening	en	privacy	/	AVG		
•	 Digitale	transitie	en	ICT	
•	 	Waterbedrijven	van	de	toekomst	
•	 	3e	loco-dijkgraaf	

Overleggen en  
samenwerkingsverbanden
•	 	Energie-	en	grondstoffenfabriek	
•	 	GR	Slibverwerking	2009	
•	 	Hart	van	Holland,	Holland	Rijnland,	
Groene	Cirkels	

•	 	Regionale	energie-strategieën	
•	 	GR	Het	Waterschapshuis
•  Programmatische	aanpak		 	 	
	 Gouwe	WierickeThea Fierens 

(Plaatsvervanger portefeuille: 
Marco Kastelein)

•	 	Gebiedsaccount:	Bollenstreek
•	 	Voldoende	water,	waaronder	
peilbesluiten.	Deelgebied:	 
Watergebiedsplan	Kust		

•	 	Schoon	Water,	waaronder	 
implementatie	KRW,	 
ecologisch	beheer.	Deel	gebied:	 
Water	gebiedsplan	Kust	

•	 	Beleid	KRW	en	biodiversiteit
•		Baggeren	overig	water
•	 	Recreatie	en	zwemwateren	 
en	vaarwegbeheer

•	 	Zoetwatervoorziening	en	verzilting
• 4e	loco-dijkgraaf

Overleggen en  
samenwerkingsverbanden
•	 	Account	landbouw	en	 
agrarische	sector

•	 GR	Aquon	(laboratoria)
•	 	Lid	Commissie	Waterketen	 
en	Emissies,	Unie	van	 
Waterschappen

•	 	Visstandbeheercommissie	 
(VBC)	Rijnland

•	 	GOM	Bollenstreek,	 
RO	platform	Bollenstreek,	 
Nationaal	Park	Hollands	Duin

•		Greenport	Boskoop

Waldo von Faber 
(Plaatsvervanger portefeuille: 
Jan de Vries)

•	 	Gebiedsaccount:	 
Amstelland-	Meerlanden

•		Gebiedsaccount	Groene	Hart:		
	 deel	Midden	Holland
•	 	Financiën,	waaronder	P&C-	
cyclus,	heffing	en	invordering,	 
kosten	toedeling,	effectmonitor	 
en	belastingstelsel

•	 Omgevingswet
•	 Eigendommen	/	Vastgoed
•	 Ruimtelijke	ordening
•	 	Beleid	Klimaatbestendige	stad	
(gedeelde	portefeuille	Knapp)

• 5e	loco-dijkgraaf

Overleggen en  
samenwerkingsverbanden
•	 	Lid	Commissie	Bestuur,	 
Communicatie	en	Financiën,	 
Unie	van	Waterschappen

•	 	GR	Belastingsamenwerking	 
Gouwe-Rijnland

•	 	Amstelland-Meerlanden	(MRA),	
Schiphol,	Greenport	Aalsmeer

•	 	Omgevingsvisies	Noord-	en	
Zuid-Holland

•	 	VZHW,	Water	Ruimtelijke	 
Ordening,	Bestuurlijk	Overleg	
Portefeuillehouders

•		NOVEX-Groene	Hart
•		Programma	Gouwe	Wiericke	

Marco Kastelein 
(Plaatsvervanger portefeuille: 
Thea Fierens)

•	 	Algemeen	directeur
•	 	Secretaris	dijkgraaf	 
en	hoogheemraden

•	 	Secretaris	verenigde	 
vergadering

Mariël Middendorp

Woordvoerder:
Kirsten	Barnhoorn	–	Lakerveld	
T	071-306	3072

Vouw van deze folder een Rijnland 
panorama:

1.

2.


